Uw Hart voor de Bibliotheek
maakt het mogelijk
Mede dankzij uw bijdrage hebben wij in 2016 veel kunnen doen voor
Zoetermeer. Voor kinderen, voor wie lezen en leesplezier zo ontzettend
belangrijk is voor hun ontwikkeling. Voor volwassenen, die ondersteuning
goed kunnen gebruiken om mee te gaan met de ontwikkelingen
in de maatschappij. Maar ook voor ouderen die niet meer zelf
naar de Bibliotheek kunnen komen. U helpt ons hierbij!

Wat hebben wij met
uw bijdrage gedaan?

Bibliotheek op School
Niet alle kinderen kunnen zomaar
gemakkelijk naar een Bibliotheek gaan.
Terwijl leesplezier en leesvaardigheid
juist voor deze jonge Zoetermeerdertjes
onmisbaar is. Uit onderzoek blijkt dat
een Bibliotheek in de buurt van kinderen
belangrijk is voor hun taalontwikkeling.
Hier hebben ze hun hele leven profijt
van! In 2017 hebben we daarom vier
nieuwe Bibliotheken op School ingericht.

Mediawijze kinderen
Alle kinderen hebben in deze tijd
mediavaardigheden keihard nodig.
Een mediawijs kind kan veilig en goed
geïnformeerd gebruik maken van
social media en internet. De online
ontwikkelingen gaan razendsnel en
kinderen springen overal net zo snel
op in. Daarom geven onze medewerkers
mediawijsheidlessen aan schoolklassen
door heel Zoetermeer.

Lezen en leren voor élk kind
Er zijn nu al in totaal elf Bibliotheken op School en we hebben
plannen om ervoor te zorgen dat élke basisschool er een
krijgt. Onze leesconsulenten geven de scholen ondersteuning
en advies over leesonderwijs. Voor de kleintjes kwamen er
het nieuwe Kinderboekencafé Noordhove en hun eigen
Bibliotheken op de voorschoolse instellingen. Over enkele jaren
is er geen kind in de stad meer dat geen toegang heeft tot de
leerzaamste en leukste boeken. Mede dankzij u!

Lieve vrienden,
U werkt samen met ons
aan onze droom: kinderen
en volwassenen helpen
zich te ontwikkelen.
Iedereen is welkom bij
Bibliotheek Zoetermeer.

Alles begint bij taal
Als je niet goed kunt lezen en schrijven of de
taal niet kent, dan heb je veel minder kansen in
de samenleving. Daarom helpen we laaggeletterden in het Taalhuis in de Bibliotheek, samen
met onze taalpartners. Hier begeleiden onze
taalvrijwilligers mensen verder naar ondersteuning van een taalpartner, zoals een Taalmaatje
of taalcursus. Ook hier helpt u aan mee!

Samen digitaal
Je hoort het steeds vaker: alles wordt digitaal. Maar niet
iedereen kan daar zomaar mee uit de voeten. Daarom
organiseren we elke week een Tabletcafé waar ook
ouderen dankbaar gebruik van maken. Hier oefenen
we met iPads, andere tablets en e-readers. In het FabLab
kan men leren digitale creaties te maken en om te
zetten in een tastbaar object. Kinderen tot 17 jaar leren
bij ons programmeren in het CoderDojo.

Met uw hulp kan
Zoetermeer lezen, leren,
groeien en deelnemen
aan deze uitdagende
21e eeuw. Wat fijn
dat al deze mensen op
u mogen rekenen.
Dank u wel!

Joke Mos
Directeur/bestuurder
Bibliotheek Zoetermeer

voor de Bibliotheek

Ik heb Hart!

Kent u nog iemand die Hart heeft?
Iedereen kan lid worden van ons donateursprogramma:
Hart voor de Bibliotheek.

Met dit formulier kunt u zich aanmelden
voor het donateursprogramma.
Vul het in, knip het uit en stuur het
gefrankeerd op naar:

Met een jaarlijkse bijdrage van €40, €30 of €20 helpt u
mee zodat Zoetermeerders van alle leeftijden de kans
blijven houden zich te ontwikkelen door lezen en leren.

Bibliotheek Zoetermeer
Ter attentie van Klantenservice
Duitslandlaan 440
2711 BN Zoetermeer

Dit gaat het gemakkelijkst via > bit.ly/hart-bibliotheek.
Hier vindt u ook de algemene voorwaarden van het
donateursprogramma. Maar u kunt ook het hier naast
staande formulier invullen en opsturen.

Donatieformulier
€40

€30

De heer

€20

$

Mijn jaarlijkse bijdrage (keuze)

mevrouw

Voorletters

Achternaam

Adres

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres

Eenmalige gift
Wilt u de bibliotheek extra
steunen met een gift of schenking,
dat kan ook!
U kunt uw vrijwillige bijdrage
overmaken op
IBAN: NL71 INGB 0002 2188 78
t.n.v. Stichting Openbare Bibliotheek
Zoetermeer.

Bankrekeningnummer

Automatische incasso:
Ja, ik geef toestemming om mijn bijdrage
jaarlijks te incasseren van bovengenoemde
rekening.

Vermeld s.v.p. bij het overmaken
duidelijk dat het om een gift gaat,
dat heeft u nodig als bewijs voor de
belastingdienst. Let op: op dit rekeningnummer kunnen geen andere
nota’s/bedragen betaald worden.

Handtekening:

Voor meer informatie
Claudia Hilgers
> claudia.hilgers@bibliotheek-zoetermeer.nl
079 - 34 38 199

